
ПЛАН РОБОТИ КУРАТОРА ГРУПИ 41ТР 

Куратор: Демко В.С. 

1 семестр 2021 – 2022н.р. 

Дата Тема заходу 

1.09.21 Організація навчального процесу в університету, 

обов’язки та права здобувачів освіти.  

8.09.21 Організація освітнього процесу. Академічна 

доброчесність. 

15.09.21 Організація роботи студентів: особливості дистанційного 

навчання 

22.09.21 Наукова активність групи, можливість участі у наукових 

конкурсах, олімпіадах, науково – практичних та 

міжнародних конференціях 

29. 09.21 Міжнародний день туризму. 

6.10.21 Підсумки успішності першої атестації. Електронні 

журнали та система оцінки знань 

13.10.21 Вакцінація від Ковід – 19 – запорука створенню 

загального імунітету суспільства 

20.10.21 Бібліотека університету: правила користування 

літературою 

27.10.21 Електронні ресурси бібліотеки, робота «вдома» 

3.11.21 Професійні свята. Відкриті лекції з фахівцями 

туристичного бізнесу. 

 

10.11.21 

Талановита молодь ТДАТУ: досягнення та перспективи в 

творчих колах 

 

17.11.21 

Досвід професійного міжнародного спілкування: 

особливості та корисні поради 

 

24.11.21 

Наукова активність групи, наукові гуртки, можливість 

участі у міжнародних конференціях 

 

1.12.21 

Підсумки успішності групи в 1 семестрі, оцінка 

активності в культмасових заходах 
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ПЛАН РОБОТИ КУРАТОРА ГРУПИ 41ТР 

Куратор: Демко В.С.  

ІІ семестр 2021 – 2022н.р. 

Дата Тема заходу 

12.01.22 Організація роботи студента у другому семестрі. Аналіз 

результатів успішності та відвідування занять студентів 

групи у І семестру 

19.01.22 Правила проживання студентів у гуртожитку, правила 

пожежної безпеки 

26.01.22 Підготовка до святкування Дня ФЕБ, форми привітання 

факультету студентами 

2.02.22 Організація самостійної роботи студентів. Форми 

контролю знань 

9.02.22 Зустріч зі запрошеним спеціалістом туристичного бізнесу 

16.02.22 Навчально – методичний портал університету. Обов’язки 

студентів щодо його відвідування 

23.02.22 Весняні свята, звички та звичаї українців 

2.03.22 Підсумки успішності атестації. Електронні журнали та 

система оцінки знань 

9.03.22 Наукова бібліотека ТДАТУ – джерело знань. Робота з 

друкованими виданнями 

16.03.22 Успішність студентів. Поточні та організаційні питання 

групи 

23.03.22 Актуальність участі студентів у туристичних заходах та 

тренінгах 

30.03.22 Наукова активність групи, наукові гуртки, можливість 

участі у внутрівузівських, всеукраїнських та міжнародних 

конференціях 

6.04.22 Критерії рейтингу особливих досягнень студентів 

ТДАТУ 

13.04.22 Аналіз поточної успішності та обговорення підготовки до 

майбутньої державної атестації. 
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